
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПДУ 

 

26.02.2016 г. 

София 



ОПДУ В ЕДИН СЛАЙД 

  

Тематична цел 11; инвестиционен приоритет 11i 

Общ бюджет -  близо 336 млн. евро (335 919 605) 

Основана на национални стратегически документи и пътни 

карти към тях 

5 приоритетни оси: 

 1. Административно обслужване и е-управление (139 млн. 

евро) 

 2. Ефективно и професионално управление в 

партньорство с  гражданското общество и бизнеса (76 млн. 

евро) 

 3. Прозрачна и ефективна съдебна система (36 млн. евро) 

 4. Техническа помощ за управлението на ЕСИФ (73 млн. 

евро) 

 5. Техническа помощ (12 млн. евро) 



КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

  ПО 1 на ОПДУ; СЦ 1; ИГРП 2015 – Процедура 1 „Структуриране на 

данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите 

документи за развитие на държавната администрация, ….“ 

 Проект на АМС „Трансформация на модела на 

административно обслужване“:  
 Инвентаризация на режими, услуги и регистри, 

участващи в АО;   

 Пилотно внедряване в 50 администрации на 

централизиран механизъм за служебно заявяване и 

издаване на удостоверения; 

 Групиране на услугите на принципа „Епизоди от 

живота“ и „Събития от бизнеса“ и пилотно внедряване 

на две от тях;  

 Опростяване и унифициране на работните процеси по 

предоставяне на минимум 17 услуги на общинско ниво; 



КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

  
ПО 1 на ОПДУ; СЦ 1; ИГРП 2017 и 2018 – Процедури на подбор за 

всички администрации 

 Оптимизация и реинженеринг на работните процеси 

и внедряване на системи за комплексно 

административно обслужване – Цел: в 100 

администрации 

 Създаване на възможност за заявяване на 

административна услуга по телефона – Цел – 100 

услуги; 

 Обучения по подобряване на административното 

обслужване – Цел: 5000 служители 

 Създаване на центрове за услуги за КАО в 

областни, общински администрации и кметства – Цел: 

100 

 Внедряване на услуги на принципа „Епизоди от 

живота“ и „Бизнес събития“ – Цел: 10 



ПО 2; СЦ 1 на ОПДУ; ИГРП 2016 – Процедура по ПК към СРДА;  

ИГРП 2017 – Процедура по ПК към СРДА  

СПОДЕЛЕНИ УСЛУГИ 

 Създаване на централизирани звена за 

споделени услуги – анализ и 2 пилотно 

внедрени до 2018 г.; Цел -10 звена до 

2020 за централната администрация; 

 Въвеждане на принципа на 

споделените услуги в организацията и 

работата на администрацията на 

общинско ниво – 2017 – 2020; Цел: 30 

общински администрации, въвели 

принципа на споделените услуги. 



ПО 2, СЦ 2 – ИГРП 2016 – Процедура по ПК към СРДА 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОДБОРА 

 Въвеждане на централизиран първи етап 

от конкурса за назначаване на работа в 

държавната администрация: 

 Анализ на текущото състояние и добри 

практики от ЕС; 

 Нормативни промени; 

 Он-лайн платформа; 

 Разработване на тестове; 

 Пилотно провеждане; 

 Оценка и прилагане; 

 Обучения. 



ПО 4 “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕСИФ” 

 Повишаване на административния 

капацитет на хоризонталните 

структури и звена за програмиране, 

наблюдение, управление, контрол, 

координация, сертифициране и 

одит на ЕСИФ; 

 

 Координационни механизми, 

работни групи, обучения свързани с 

ефективното управление на 

средствата от ЕСИФ 
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